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 מבוא

 כללי

של רואה החשבון מטעם משרד הפנים כולל פרוט ממצאים בתחומים  2014 הדו"ח המפורט לשנת

 מעקב אחר תיקון ליקויים. -הממצאים העיקריים ופרק ג'  -שונים, אשר רוכזו בפרק ב' 

ליקויים אשר יש לדאוג לתיקונם ע"י  -ה יריירשימת הממצאים כוללת ליקויים בנוהלי עבודה בע

 ות הרלוונטיות.המחלק

בנוסף כולל הדו"ח ממצאים אשר נדונו במפורט. מדיונים אלה עולה, כי ליקויים מסוימים שצוינו 

אינן עונות לדרישות המהותיות גם אם  נובעים משיטות עבודה מקובלות ברשויות מקומיות אשר

לי בקרה כמו כן, ישנם מקרים בהם יושמו נה שונות.תואמות את לשונן של הוראות מקצועיות 

 .שלדעתנו עדיפים ויעילים יותר מנהלים שצוינו בדו"ח חלופיים

הכלולים בדו"ח ויפורטו הצעדים שננקטו לתיקון הליקויים  השוניםקויים יבדו"ח זה ידונו הל

וזאת בהתבסס על שיחות וברורים עם אנשי הגזברות ומנהלי המחלקות  ,הדורשים תיקון

 ישיבת ועדת הביקורת אשר דנה בדו"ח רואה החשבון.הרלוונטיות, וכן על דברים שנאמרו ב

 

 מגמת ירידה -ליקויי הביקורת 

הערות משנים קודמות. יש לציין, כי  12-הערות לשנה השוטפת ו 3היו  2014בדו"ח המפורט לשנת 

 הערות תוקנו או הופסק מעקב בגינן. 6

הערות  9ים קודמות. נהערות מש 8-הערות לשנה השוטפת ו 10היו  2013בדו"ח המפורט לשנת 

 תוקנו או הופסק מעקב בגינן.

 הערות 9הערות משנים קודמות.  12-הערות לשנה השוטפת, ו 5היו  2012בדו"ח המפורט לשנת 

 תוקנו או הופסק מעקב בגינן.

 

 2012 2013 2014 

 3 10 5 הערות שנה שוטפת

 12 8 12 הערות משנים קודמות

    תוספת כתוצאה מהערות שפוצלו

 15 18 17 ה"כ הערות רו"חס

 6 9 9 הערות שתוקנו והפסקת מעקב
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 מעקב אחר תיקון ליקויים

 ממצאים עיקריים. 1

הסכומים המופקדים בחשבונות בנק המיועדים לתקציבי פיתוח נמוכים הליקוי:  (1ב.) א..1

 .(292-14( )31 עמ' 3.5.5אלפי ש"ח. )פרק ד.  17,000-מסכום הקרן לעבודות פיתוח בסכום של כ

 ריםכספי הקרן לעבודות פיתוח משמשים גם למימון גרעונות זמניים בתב" ות:הגזברהתייחסות 

 כאשר תב"ר ממומן ע"י משרד ממשלתי, התקבול מהמדינה מועבר לאחר :במקרים הבאים

קיים אישור להלואת פיתוח למימון התב"ר במקרה ווכן  שהעירייה מבצעת את התשלום לקבלן,

 ואה טרם בוצעה בפועל.אך ההל

 

חודשים בתשלום קרנות פנסיה של העובדים הכלליים, לא  3קיים פיגור של  :( הליקוי2ב..ב. )1

   .(294-14) 31עמ'  4.5.5עובדי חינוך. פרק ד. 

נציין כי בעבר הפיגור היה ארוך יותר, והגזברות פעלה וממשיכה לפעול  ות:התייחסות הגזבר

  לצמצום הפיגור.

 

חברי ועדת הביקורת, פרט ליו"ר הועדה, הינם חברי הנהלת העיריה בניגוד : ( הליקוי3ב..ג. )1

 .[291-14( ]7עמ'  12לחוק )פרק א. 

, נבחרו שני 23.8.15בעקבות הערת הביקורת, בישיבת המועצה מתאריך  התייחסות הרשות:

 חברים לוועדת הביקורת במקום חברים שהיו חברי הנהלת העירייה.
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 אחר תיקון ליקויים משנים קודמות . מעקב2

מדינה כמוטבת בביטוח, לפי המלצת יועץ בפוליסות הביטוח לא צורפה ה :הליקוי .(2)ג.. 1

 של העירייה.  הביטוח

ניהול מערך הביטוחים נעשה בהסתמך על יועץ ביטוח חיצוני, שיטת העבודה  התייחסות הרשות:

 דומה למקובל ברשויות מקומיות אחרות.

מציין יועץ הביטוח כי "הסיבה לדרישה להכללת המדינה כמבוטח  18.7.06עייריה מיום במכתב ל

נוסף בפוליסות לא נומקה אף פעם בעבר, אינה ברורה ואינה מוצדקת". בפגישה עם המעיין רו"ח 

עלה הנושא לדיון וסוכם כי רו"ח  2009ניסים דוידוב בהשתתפות רו"ח אלי אביטל בתחילת שנת 

אחראי על הנושא במשרד הפנים על מנת לקבל סיכום לגבי דרישה זו. עד היום לא דוידוב יפנה ל

ת ב)ראה תכתו העירייה שבה ופנתה לרו"ח בבקשה לסייע בהבהרת סוגיה זו נתקבלה תשובה.

 (.1בנספח מס' 

 

 1,315תב"רים בהיקף תקציבי כולל של  שלושה, 2014העירייה הפעילה בשנת  :( הליקוי3ג.. )2

 31עד ליום  ההוצאות בפועל של התקציבים הנ"ל פני קבלת אשור משרד הפנים., ל₪אלפי 

 . בדו"ח המפורט(.6)פרק ד. .₪אלפי  586 , הסתכמו לכדי2014בדצמבר 

מונם אושר ע"י משרדי התחבורה בשניים מהתב"רים מדובר בפרויקטים שמי :רשותהתייחסות ה

והחינוך לפני הפעלת הפרויקט. בתב"ר השלישי מדובר במימון עירוני, היה צורך דחוף בשפוץ 

 והמועצה אשרה את התב"ר לפני הפעלתו.

 

מעבר למסגרת התקציבית  נמצאו חריגות בביצוע ההוצאות 2014בשנת  ( הליקוי:4ג.. )3

 . בדו"ח המפורט(.6)פרק ד.  .₪אלפי  16,201ך כולל של המאושרת, בתקציבים הבלתי רגילים, בס

 10.3ל של לחריגה כו בסכום תב"ר א.: סוגיםלחלק את החריגות לשני ניתן  התייחסות הרשות:

ישור משרד הפנים א נתקבל -הלואת פיתוח  60%ר בפרויקט מתמשך במימון מדוב - מליון ש"ח

 .2015ת תקציב מאושרת במהלך שנת תב"רים נוספים בהם הגדלב.  .2015הלואה בשנת ל

 

 31.12.2014עובדי עירייה חייבים בגין ארנונה. סך חובות העובדים ליום  9נמצאו ( הליקוי: 7)ג.. 4

    . בדו"ח המפורט(.2.4ד.)פרק  אלפי ש"ח. 555 -
 

חייב לעירייה כספים בגין ארנונה  2013חבר מועצה אשר נבחר בבחירות בשנת ( הליקוי: 8. )ג.5

  . בדו"ח המפורט(.1.4)פרק ד. אלפי ש"ח. 73בור התקופה שלפני הבחירות. סך החוב ע

מנהל אגף הגבייה מסר כי לגבי עובדי העירייה, העירייה מבצעת אמצעי  התייחסות הרשות:

. והוצאה לפועל במקרים מסוימיםאכיפה בהתאם לאפשרויות, כולל רישום הערת אזהרה בטאבו 

המשפטי של האגף ובתאום גף פועל בהתאם להנחיות חוות דעת היועץ לגבי חוב חבר המועצה הא

 עם גזבר העירייה. הוטל עיקול בבנק אך לא נמצאו כספים.

 

 חייבי רווחה מנוהלים באקסל ולא במערכת הממוחשבת. ( הליקוי:9ג.). 6

זכתה במכרז לתוכנת אגף הרווחה.   EPRחברת 2015בחודש אוגוסט : הרווחההתייחסות אגף 

 וכנה כוללת גם ניהול קופה וניהול כספי מלא. בימים אלה נערכות ישיבות להטמעת המערכת.הת
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המועצה מאשרת את התקציב ברמת הסעיף כנדרש. הבקרה על ביצוע התקציב ( הליקוי: 10)ג. .7

 איננה ברמת הסעיף ונמצא כי כמעט בכל סעיפי התקציב יש סטיה בביצוע.

 3,000-, כוללים בתוכם למעלה מ2014לשנת  25בני ברק ודוח  תקציב עיריית התייחסות הרשות:

 סעיפים שונים. התקציב מתקרב להיקף של כמיליארד שקלים.

ניהול נושא התקציב בכללותו על מגוון היבטיו כולל הבקרה התקציבית היה ונשאר יעד ראשון 

 במעלה והעירייה עושה ככל יכולתה לבצע זאת על הצד הטוב ביותר.

נעשה מאמץ נוסף להתאים את התקציב ולצמצם את כמות הסטיות ברמת הסעיף,  2015בשנת 

 בין השאר באמצעות העברת שינויים למועצה בתדירות גבוהה מבעבר.

 

 לא נקבע תקן של כלי רכב. הליקוי: (12)ג. .8

)ראה  בנושא כלי הרכב העירייה פועלת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפניםהתייחסות הרשות: 

 .(2נספח 

 

בדו"ח . 7א.)פרק  חלק מועדות החובה אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת בחוק.( הליקוי: 15)ג. .9

 המפורט(.

לפי פקודת העיריות, ועדות חובה מחויבות להתכנס אחת לרבעון. בפועל,  התייחסות הרשות:

פעמים. וועדת איכות הסביבה, הועדה למניעת נגע הסמים והועדה  3ועדת הביקורת התכנסה 

כל ועדה התכנסה פעם אחת. בעקבות הערת הביקורת, העירייה תפעל לקביעת  -למיגור אלימות 

 בתדירות הנדרשת בחוק. שהתכנסות הועדות תהיהנהלים, כך 

 

רוב עורכי הדין החיצוניים נותנים שירותים לעירייה מזה מספר שנים רבות,  הליקוי:( 16)ג. .10

לעו"ד חיצוניים סך  2014העירייה שילמה בשנת שנים, ללא תחלופה ועריכת מכרזים לאחר מספר 

 אלפי ש"ח. 7,187

כפי שנמסר לנו, נוהל מינוי יועצים משפטיים הוקפא ויצאה הנחיה שלא להתייחס  :התייחסות

  .שר נקבל הוראה מעודכנת נפעל לפיהליישום הוראות הנוהל. כא

 

פה של "מי ברק בע"מ" תאגיד העירייה משתמשת בשרותי הגבייה והאכי ( הליקוי:17. )ג.11

  המים והביוב. העירייה לא ערכה מכרז לקבלת שירותי גביה.
 

לא נחתם הסכם לאספקת שרותי גבייה בין העירייה ו"מי ברק בע"מ" תאגיד ( הליקוי: 18. )ג.12

  אלפי ש"ח. 854 - 2014המים והביוב. סך ההתקשרות בשנת 

ה בהתאם לפקודת המיסים גביה והתעריפים גם בגין גבי בתשלומיםמדובר  התייחסות הרשות:

 הם לפי הפקודה. חברת מי ברק אינה גובה עמלה תמורת שירות זה. 
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